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Comarques
EL TRÀILER VA ENVESTIR PER DARRERE L'AUTOBÚS DE LA CREU ROJA A L'ALÇADA DEL POLÍGON INDUSTRIAL

Un camió fa bolcar un microbús
amb discapacitats a Riudellots

rega que va quedar escampada pels
carrils de la via. Els operaris de
l'empresa, Acesa, concessionària
de l'autopista A-7, es van encarregar de retirar els cítrics escampats pel paviment de l'autopista.
Una ambulància de la Creu Roja
es va dirigir al lloc de l'accident i
va emportar-se al conductor, que
tot i resultar il·lès, va ser traslladat a l'hospital Josep Trueta de Girona per realitzar-H un reconeixement com a mesura preventiva, segons va informar fonts dels Mossos
d'Esquadra.
La ràpida intervenció del personal de l'autopista i el fet que el
camió perdés la majoria de la càrrega fora de l'autopista va impedir que es produïssin retencions
de consideració segons van informar les mateixes fonts.

JORDi CAIMPS
I MAÇANET/ RIUDELLOTS

D Un microbús de la Creu Roja que
transportava disminuïts de Girona
al centre de Mifas a Riudellots de
la Selva va bolcar ahir a conseqüència d'una topada amb un camió a l'alçada del polígon industrial de Riudellots.
L'accident es va produir a tres
quarts i cinc d'onze del matí quan
un camió de la marca Iveco matrícula C-5366-A1 conduït per Juan
C.B va envestir un microbús matrícula CR-8811-M a l'alçada de
l'entrada del polígon industrial de
Riudellots. A conseqüència de la
violència de l'impacte el microbús va bolcar i els Mossos d'Esquadra van haver de donar pas alternatiu fins que va ser retirat el
vehicle.
El microbús transportava sis
persones, quatre de les quals eren
joves disminuïts d'edats compreses entre els divuit i els setze anys
que es traslladaven al centre de
Mifas ubicat en el mateix polígon
industrial de Riudellots de la Selva, cobreix diàriament el trajecte
entre el barri gironí de Palau i el
centre de Riudellots on els joves
realitzen la seva feina.
Cap dels ocupants del vehicle va
patir ferides de consideració però
els quatre joves van ser traslladats
per l'equip de socoirs a l'hospital
Josep Trueta de Girona on se'ls va
realitzar un reconeixement, mentre que la resta d'ocupants del vehicle, el conductor i el monitor dels
joves van evitar haver de visitar
l'hospital.
Al Uoc de l'accident s'hi va dirigir un camió del parc de bombers de Girona que no va haver
d'intervenir en tasques de salvament i únicament van participar
ajudant al personal de la Creu Roja
a traslladar als quatre joves a l'in-

Cap dels cinc
ocupants del vehicle
va patir ferides de
consideració

Segon accident en tres dies

Els usuaris de l'autopista A-7 al
seu pas la comarca de la Selva van
patir durant dimecres passat retencions de fins a quatre quilòmetres a causa d"un altre camió,
Xoc a Riudellots. L'accident es va produir a la N-ll, a l'altura del polígon industrial de la localitat
produït a l'alçada del terme municipal de SUs.
terior del vehicle de socors.
El vehicle implicat provenia de
València i també transportava un
Camió bolcat a Maçanet
càrrega de taronges, en aquest cas
Un camió carregat de taronges però, tot i que l'accident no va ocava bolcar ahir al matí a l'Autopis- sionar desgràcies personals sí que
ta A-7 al seu pas pel terme muni- va afectar a la circulació de l'aucipal de Maçanet de la Selva. topista.
Aquest és el segon camió proviEl camió va bolcar a la mitjana
nent de València amb una càrre- de l'autopista i va tallar durant caga de taronges que pateix un ac- torze hores un carril en direcció
cident a l'A-7 al seu pas per la co- nord. El vehicle circulava que a
marca de la Selva en els darrers tres França per l'autopista va perdre la
dies. L'accident es va produir a dos seva.càrrega, en aquest cas, però,
quarts de set del matí quan el ca- a conseqüència de l'impacte el camió conduït per Miguel Àngel M. J mió va quedar bolcat dins la mitde 33 anys i amb la matrícula V- jana de l'autopista i una part de
5143-FD va sortir de la via per la càrrega de taronges es va escauses que es desconeixen i va bol- campar per la via. La retirada del
car. Coma resultat del xoc el vehi- camió va provocar retencions de
Accident a l'A-?. Un camió de taronges va sortir-se de la via a Maçanet
cle va perdre part de la seva càr- fins a quatre quilòmetres.
MARÇAL N^OLAS

EL XOFER VA QUEDAR-SE ADORMIT AL VOLANT DEL VEHICLE QUE CONDUÏA

El conductor d'un camió mor
després de bolcar a Medinyà
Tres persones més van resultar ferides en el mateix sinistre
DdeG
MEDINYÀ

D El conductor d'un camió matrícula de València i carregat de taronges va morir la mitjanit d'ahir,
després de quedar-se adormit
mentre conduïa per l'autopista A7
a l'alçada de Medinyà. En el mateix accident es va veure imphcat
un turisme matrícula de Barcelona amb quatre ocupants, dos delís
amb ferides greus i una lleu.
Les causes de l'accident apunten
que el conductor del camió va quedar-se adormit al volant i el vehicle va sortir-se del seu carril envaint la resta de l'autopista. Des-

prés d'adormir-se el conductor,
José Calafat Canes, el camió que
conduïa, un DAF matrícula V 5817
FJ, va quedar totalment descontrolat, fins que el vehicle va topar amb les tanques protectores i
va bolcar quedant situat al mig
de la mateixa autopista.
Dos ferits greus

Posteriorment, un turisme Seat
Ibiza matrícula B 8872 SY, que anava darrere el camió, no va aconseguir esqmvar-lo i va col·lidir amb
ell per darrere, amb el resultat de
tres dels quatre ocupants ferits. Els
dos ferits greus van ser un matrimoni de 57 i 55 anys, Manuel L.C.
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i Antònia C.O., mentre que el lleu
va ser Tània RM., de 24 anys. El
conductor va resultar il·lès, tot i
que tots ells van ser traslladats a
l'hospital Josep Trueta de Girona. Després de l'accident, els bom,bers van aconseguir treure José Calafat encara viu de l'interior del camió, i el varen tradladar d'urgènda
al Trueta, on no es va poder fer res
per salvar-h la vida.
Aquest aparatós accident va obligar la policia a tallar el trànsit al
quilòmetre 48,5 de l'autopista A7,
per tal de facilitar les tasques de
rescat de les víctimes i poder netejar la via, poc transitada a aquelles hores de la nit.

